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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/634/16.12.2009 

 
 
 
 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal al României, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa 
Biroului Permanent nr. PL.x 576  din 4 noiembrie 2009 . 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/634/16.12.2009 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.284 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României 

 
 

 
           Cu adresa nr. PL.x 576  din 4 noiembrie 2009, Biroul Permanent 
conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  
spre dezbatere, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal al României. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Consiliului Legislativ.  

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul corelării 
prevederilor acestei legi cu cele ale Legii privind veteranii de război, precum 
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război nr.44/1994, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât veteranii 
de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război, care nu s-au 
recăsătorit, să fie scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi 
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de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de 
până la 5 ha. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Popescu Anca – consilier în Ministerul Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat  30  deputaţi, din totalul de 33 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 2 

noiembrie 2009. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 
               In urma dezbaterii proiectului de  Lege pentru modificarea art.69 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României, în şedinţa din data 
de 15 decembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
                                                                                       
                                                                                  
                                                                                  Consilier parlamentar 
                                                                                                         Roşu Gica 
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                                                                                                                                                                         ANEXĂ 
 
 
 

I.Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
  

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendament Motivarea 
amendamentului 

1 3 4 5 
1. LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
art.284 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal al României 

1.Titlul legii se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

LEGE 
pentru modificarea şi 

completarea art.284 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal 

Titlul Legii 
nr.571/2003 nu 
cuprinde sintagma 
„al României” 

2. 
 

Articol unic. – Articolul 284 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal al 
României, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Articol unic – Articolul 284 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
927 din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Titlul Legii 
nr.571/2003 nu 
cuprinde sintagma 
„al României” 
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3. 1. Alineatul (7) va avea următorul 
cuprins: 
„(7) Scutirea de la plata impozitului pe 
teren se aplică terenului aferent clădirii 
utilizate de persoanele fizice prevăzute la 
alin.(1) lit.b), alin.(2) şi alin.(4).”  

2.Nemodificat  

4. 2. După alineatul (71) se introduce un 
nou alineat, alin.(72), cu următorul 
cuprins: 
„(72) Scutirea de la plata impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi de la plata 
impozitului corespunzător pentru 
terenurile cu destinaţie agricolă în 
suprafaţă de până la 5 ha se aplică pentru 
veteranii de război, văduvele de război şi 
văduvele veteranilor de război care nu s-au 
recăsătorit.” 

3. După alineatul (71) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(72), cu următorul cuprins: 
„(72) Scutirea de la plata 
impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi de la plata impozitului 
corespunzător pentru terenurile 
arabile, fâneţe şi păduri, în 
suprafaţă de până la 5 ha, se 
aplică pentru veteranii de război, 
văduvele de război şi văduvele 
veteranilor de război care nu s-au 
recăsătorit.” 
 
Iniţiator: Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 

Definirea mai 
exactă a categoriilor 
de terenuri care fac 
obiectul scutirii de 
la plata impozitului, 
pentru a se evita 
confuziile şi 
interpretările 
semantice.   
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